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Táviratok! 
Szerbia összeomlás előtt. 

Győzelmes előnyomulásunk Szerbiában. 
A szerbek ellenállása megtörik. 

Budapest, november 8. 
(Hivatalos). Potiorek táborszernagy a déli harc-

térről jelenti: 
A délkeleti hadszíntéren tegnap az egész nap folyamán  min-

den harovonalon változatlan hevességgel folyt  a harc. Bár ellen-
ség szivósan ellenállott és kiadta a jelszót: ,Az utolsó emberig", 
mégis vitéz csapataink a Krupány körüli területen sáncot sánc 
után foglaltak  el és ma délelőtt öt óráig tartó heves küzdelem 
után, a szerbek részéről bevehetetlennek tartott Kuztajnlcai fon-
tos támpontot rohammal bevették. 

A foglyok  és zsákmányolt ágyuk számát eddig csak meg-
közelítőleg ismerjük. 

fl nyugati harctérről. 
Berlin, november 8. 

(Hivatalos). A német főhadiszállásról  jelentik: 
Ypresnél és Liliétől nyugatra tegnap folytattuk  nyugat felé 

támadásainkat. 
Az argonnei erdőség nyugati szélén, Vienne Chateau mellett 

fontos  magaslatot, melyért hetekig folyt  a harc, elfoglaltunk. 
BkOzben két ágyút és két gépfegyvert  zsákmányoltunk. 

Különben a nyugati hadszíntéren a ködös nap csendesen 
folyt  le 

A keleti hadszíntéren semmi uj hir nincsen. 

Északon pihentek a fegyverek. 
Budapest, november 8. 

(Hivatalos). Hófer  vezérőrnagy, a vezérkari főnök  helyettese 
jelenti: 

Az északkeleti hadszintéren tegnap sem volt harc. 

A vidéki pénzintézetek betétei. 
A hadikölCBŐn népszerűsége. 

Budapest, november 8. 
(Hivatalos). A nemzeti hadikölcsön kibocsátásáról szóló hiva-

talos közlemény a közönség széles rétegéiben a legjobb hatást 
keltette. Általános a vélemény, hogy a kölcsönnek igen nagy 
sikere lesz, mert a közönség amellett, hogy a címletek jegyzé-
sével nemzeti missiót teljesít, egyúttal igen hasznothajtó módon 
fekteti  be megtakarított pénzét. 

Ulmann Adolf,  a Magyar Altalános Hitelbank vezérigazgatója 
egy hírlapírónak kijelentette, hogy a vidéki pénzintézetek szem-
pontjából azt az intézkedést, mely szerint a moratoriumos ren-
delet hatálya a betétekre vonatkozólag, amennyiben azok a köl-
csönre való befizetés  céljára használtatnak fel,  érvénytelen, — uem 
tartja aggasztónak, mert a fővárosi  nagy pénzintézetek minden 
irányú szükségletet vagy kívánságot ezzel kaposolatban legna 
gyobb előzékenységgel honorálnak, hogy a betéteknek a jegyzés 
céljára való fordítása  semmiféle  hátránnyal ne járjon. 

Deszka, palló, léc, gyalult padló deszka min-
denféle  méretben és mennyiségben. Hulladék léc 
é9 cándra szekérszámra házhoz szállítva állan-
dóan kapható a Madéfalvi  „Ida" Fürészgyárnál. 
Megrendeléseket szívesen felvesz  Vákár L. könyv-
és papirüzlete Csíkszeredában. 

Magyar-román testvériség. 
Budapest, november 8. 

(Hivatalos.) Román honfitársainknak  a reánk 
kényszeritett háború kitörése óta fényesen 
dokumentált hazaszeretetre, lelkesedése és 
harckészBége szeptember 22-én arra az elha-
tározásra indították Tisza István gróf  minisz-
terelnököt, hogy a románBág egyik legkiválóbb 
vezéralakjához, Uetíanu Jánoa nagyszebeni 
érsek-metropolitához intézett levelében tovább 
filzze  békítő munkájának azt a fonalát,  melyet 
már a háború kitörése elótt, ez év tavaszán 
megkezdett. 

Ugy érzi a miniszterelnök, hogy a mostani 
nagy idők tisztultabb és nemesebb perceiben 
elérkezett a pillanat a nagy megértésnek tisz-
tázására, mely a románságot a magyar nem-
zet érzelmeivel és érdekeivel egy meBgyére 
utalja. 

Egy jobb jövő záloga rejlik abban, hogy a 
románság mostani magatartásának automati-
kus következménye lesz az állami 'ntézmé-
nyekre vonatkozó kívánságainak fokozottabb 
mérvben való respektálása. 

Az a felemeló  tény, hogy a románság a 
veszély pillanatában hll testvérnek mutatko-
zott, biztoBiţja román polgártársainkat arról, 
hogy kiterjedt Jogaik szabad élvezetében szá-
míthatnak az egész magyar társadalom rokon-
szenvére és az állam jóindulatú támogatására. 

Ugy érzi a miniszterelnök, hogy a magyar 
állami és nemzeti szempontok Bérelme nélkül 
kilátasba vehetjük a népiskolai  törvény  oly 
reformját,  mely tekintettel van nem magyar-
ajku polgártársainknak a felekezeti  iskolákra 
vonatkozó óhajtásaikra. 

Törvényes intézkedésekkel nyithatunk tért az aqyaiy elvnek  az állami hatóságokkal 
való közvetlen  érintkezése  terén  ea végül 
gondoekodhatunk a választójog  egyes intéz-
kedéseinek olyBn módositásarol, mely a hazai 
románság politikai képviseletet méltányosabb 
állapotra helyezi. 

Vállalja, hogy történelmi pillxnatokat elünk, 
amelyek izzó leg öre hideg, kemény erveket 
olvaszthat meg es forrasüth.  t erösebb, neme-
sebb, minden szelfesziiési  kiBerleltel dacoló 
egynégeB lényekke egybe. 

Urtianu érsek-metropolita hálásan köszönte 
meg a miniszterelnöknek, hogy a magyar kor-
mány hajlandó teljesíteni a roman nep regi, 
méltányós kívánságait, amelyek a nép boldo-
gulásának és kulturális téren való haladójá-
nak előfeltételeit  képviselik. 

A belügyminiszter már valamennyi törvény-
hatósághoz körrendeletet intézett a jelvénvok 
színeinek  szabályozású tárgyában, amelyben 
kifejti,  hogy a történelmi idő jeleni őségé egyet-
len magasztos érzelemben egyesitven az állam 
minden polgárát, nincs ok arra, hogy az áilam 
eltiltsa polgárai egyes csoportjainak oly szinek 
használatát, amelyek az ők néprajzi jellegük-
nek kifejezéséül,  hagyoman.v aik ez népszoká-
saik alapján alakultak és vetettek már a múlt-
ban alkalmazásba, feltéve  mindig, hogy ama 
nemzetiségek az állameszme iránti köteles 
hűséggel nem jutnak ellentétbe. 

Kegyelem az elitélteknek. 
Budapest, november 8. 

(Hivatalos.) ő Felsége a magyar nemzet 
egész egyetemének a háború kitörésekor társa-
dalmi és nemzetiségi különbség nélkül tanúsí-
tott hűséges és áldozatkész magatartása által 
Indíttatva, utasította az igazságügyminisztert, 
hogy a kírálysértéil és más politikai termé-
szetű büntetendő cselekmények miatt elitéltek 
megkegyelmezése és a folyamatba  tett perek 
megszüntetése tárgyában tegyen előterjesztést. 

Ei előteljesítés legközelebbről ó Felsége 
legmagasabb elhatározása elé lesz bocsátható. 

Már most fel  vagyunk hatalmazva annak 
megállapítására, hoty 0 Felsége legkegyelme-
sebb elhatározásához képest ez a kegyelmi 
tény ki fog  terjedni a királysértési ügyekre, a 
képviselőház 1910. évi március hó 21-lkl 
Ülésében a kormány tagjai elkövetett bűn-
cselekményekre, valamint a nemzetiségi és 
osztályharccal kapcsolatos bünttgyekre la, 

Myomatoit Vákár L. könyvnyomdájában, Osftmiieda. 




